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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W marcu 2002r. Rada Europejska na szczycie w Barcelonie postawiła sobie za cel 
podniesienie ogólnego poziomu wydatków na innowację oraz na badania i rozwój do 
wysokości 3% PKB w 2010r. Aby program ramowy osiągnął zakładany cel, będący również 
poważnym wyzwaniem, konieczne jest przede wszystkim wyposażenie europejskiego sektora 
badań naukowych w wystarczające zasoby ludzkie. Zgodnie z szacunkami, aby zrealizować 
cel 3% PKB w 2010r., Unia Europejska potrzebuje średnio kolejnych 600 000 naukowców.

Podjęcie takiego wyzwania, dotyczącego zarówno publicznego, jak i prywatnego zakresu 
badań naukowych, wiąże się z połączeniem różnych założeń:

- zwiększenie liczby absolwentów wyższych uczelni i - proporcjonalnie - absolwentów 
kierunków naukowych;

- mobilizacja na poziomie międzynarodowym całego potencjału ludzkiego (a przede 
wszystkim kobiet), jakim dysponuje sfera badań naukowych;

- dążenie do ograniczenia liczby naukowców, którzy porzucają pracę naukową na rzecz 
innej działalności;

- zachęcanie naukowców do pozostania w Unii Europejskiej.

Program

Program "Ludzie" jest jedną z pięciu propozycji programów szczegółowych, które stanowią 
kontynuację projektu Komisji związanego z siódmym programem ramowym (2007-2013).
Proponowana struktura przewiduje cztery duże programy szczegółowe: Współpraca, 
Pomysły, Ludzie oraz Możliwości, z których każdy odpowiada jednemu podstawowemu 
celowi europejskiej polityki badań naukowych; ponadto przewiduje się powstanie piątego 
programu szczegółowego w zakresie działań bezpośrednich Wspólnego Centrum Badań 
Naukowych. Szczegółowy program "Ludzie" opiera się na doświadczeniach zdobytych dzięki 
powodzeniu działań Marie Curie i ma odpowiedzieć na potrzeby związane z kształceniem, 
mobilnością i rozwojem karier naukowych.

Ciągłość działań została zapewniona, niemniej jednak nacisk położony będzie w jeszcze 
większym stopniu na następujące aspekty:

- zwiększenie skutku strukturalnego: szczególnie poprzez wprowadzenie 
współfinansowania programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
związanych z linią działania "Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery";

- udział przedsiębiorstw: zachowując motywujący charakter działań Marie-Curie 
większy nacisk położony zostanie na kształcenie i rozwój kariery na rzecz różnych 
sektorów i w nich samych, szczególnie w sektorze prywatnym;

- wymiar międzynarodowy: równolegle ze stypendiami zagranicznymi z obowiązkiem 
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powrotu, których celem jest przyczynianie się do kształcenia ustawicznego i rozwoju 
kariery naukowców unijnych, współpraca międzynarodowa rozwijania będzie za 
pośrednictwem naukowców pochodzących z krajów trzecich.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z zadowoleniem odnotowuje nie tylko projekt 
siódmego programu ramowego, lecz również programu szczegółowego "Ludzie".
Inwestowanie w kapitał ludzki jest kluczowe dla realizacji celu, jaki stanowi tworzenie
gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy.

Zdaniem STE1 kryzys zasobów ludzkich przyjmuje rozmiary alarmujące. Należy zatem 
podwoić wysiłki na rzecz wyeliminowania przyczyn kryzysu, tak aby praca w sektorze badań 
naukowych w Unii Europejskiej uważana była za interesującą, motywującą oraz atrakcyjną i 
satysfakcjonującą z punktu widzenia finansowego.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie działań 
Marie-Curie, co będzie miało silny skutek strukturalny. Ma ona nadzieję, że mechanizm ten 
zachęcać będzie do inwestycji publicznych, gdyż "poziom finansowania publicznego 
przypadający na jednego naukowca w Europie jest znacznie niższy niż w Stanach 
Zjednoczonych. Nie dziwi w związku z tym fakt, iż, biorąc pod uwagę liczbę naukowców 
europejskich - przede wszystkim w sektorze publicznym, - warunki pracy, a co za tym idzie 
wyniki prac nie są porównywalne. Naukowcom, a w szczególności tym najmłodszym, 
zaproponować należy bardziej atrakcyjne wynagrodzenie".

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych uważa, że mobilność naukowców jest kluczowa dla 
postępu badań naukowych. Aby umożliwiać nowe odkrycia, grupy naukowców z całej 
Europy muszą spotykać się w celu wymiany pomysłów i nawiązania współpracy. Ponadto, 
aby kariera naukowa w Europie stała się atrakcyjniejsza i bardziej produktywna, należy - z 
jednej strony - ulepszyć ramy prawne, regulaminowe i administracyjne w zakresie 
mobilności, a w szczególności warunki przyjmowania i pobytu naukowców pochodzących z 
krajów trzecich, a z drugiej strony efektywniej koordynować systemy zabezpieczenia 
społecznego i inne mechanizmy związane z mobilnością, przede wszystkim w zakresie 
podatków oraz uznawania dyplomów i kwalifikacji.

Oprócz tego Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych podkreśla, że Komisja Europejska, 
którą wspiera Komitet, odpowiedzialna jest za wprowadzanie w życie programu 
szczegółowego. Zwraca się zatem do Komisji Europejskiej o rozważenie odpowiedniego 
udziału Parlamentu Europejskiego, jak proponowane jest to w poniższych poprawkach.

  
1 "Europe needs more scientists. Increasing human resources for science and technology in Europe". Raport 
grupy wysokiego szczebla na temat zasobów ludzkich w sektorze nauki i technologii w Europie sporządzony 
pod kierunkiem profesora José Mariano Gago. Komisja Europejska, 2004.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4) Program ramowy powinien uzupełniać 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich oraz inne działania 
Wspólnoty, które są konieczne w ramach 
ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 
realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz w 
szczególności działania dotyczące funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
kształcenia, konkurencyjności i innowacji, 
przemysłu, zdrowia, ochrony konsumentów, 
zatrudnienia, energii, transportu oraz 
środowiska.

(4) Program ramowy powinien uzupełniać 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich oraz inne działania 
Wspólnoty, które są konieczne w ramach 
ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 
realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz w 
szczególności działania dotyczące funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
kształcenia przez całe życie, 
konkurencyjności i innowacji, zatrudnienia, 
równości szans i równego traktowania, 
zapewnieniu stosownych warunków pracy, 
przemysłu, zdrowia, ochrony konsumentów, 
zatrudnienia, energii, transportu oraz 
środowiska.

Uzasadnienie

Kształcenie przez całe życie jest kwestią zasadniczą, szczególnie w dziedzinie badań 
naukowych, w której stwierdza się rosnącą tendencję do odsuwania od pracy naukowców u 
szczytu kariery wykorzystując w tym celu system wcześniejszej lub obowiązkowej emerytury 
(patrz: COM (2003)436).

Zapewnienie stosownych warunków pracy, wraz ze wszystkim, co się z tym wiąże, jest jednym 
z najważniejszych warunków umożliwiających wspieranie badań naukowych.

Program ramowy musi się przyczyniać do realizacji założeń strategii lizbońskiej, do czego 
konieczne jest stosowanie podstawowych zasad społecznych takich jak równość szans i równe 
traktowanie w dziedzinie zatrudnienia. 

Poprawka 2
  

1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Punkt uzasadnienia 7

(7) Wymiar międzynarodowy jest 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie.
Zgodnie z art. 170 Traktatu, w niniejszym 
programie szczegółowym mogą 
uczestniczyć państwa, które zawarły w tym 
celu odpowiednie umowy, oraz na poziomie 
projektów, na zasadzie wzajemnych 
korzyści, podmioty z państw trzecich i 
międzynarodowe organizacje współpracy 
naukowej. Ponadto we wszystkich 
działaniach jak również w szczególnych 
działaniach w ramach niniejszego programu 
szczegółowego mogą uczestniczyć 
indywidualni naukowcy z państw trzecich.

(7) Współpraca międzynarodowa i 
doświadczenie naukowców na arenie 
międzynarodowej ma podstawowe 
znaczenie dla badań i rozwoju w Europie.
Zgodnie z art. 170 Traktatu, w niniejszym 
programie szczegółowym mogą 
uczestniczyć państwa, które zawarły w tym 
celu odpowiednie umowy, oraz na poziomie 
projektów, na zasadzie wzajemnych 
korzyści, podmioty z państw trzecich i 
międzynarodowe organizacje współpracy 
naukowej. Ponadto we wszystkich 
działaniach jak również w szczególnych 
działaniach w ramach niniejszego programu 
szczegółowego mogą uczestniczyć bez 
żadnych form dyskryminacji indywidualni 
naukowcy z państw trzecich oraz naukowcy 
europejscy przebywający w krajach 
trzecich, przy czym prowadzić należy 
politykę oferującą naukowcom nie tylko 
bodźce materialne, lecz i stwarzającą 
zachęty w dziedzinie warunków pracy. W 
tym celu należy podjąć starania o 
przyspieszenie obustronnego uznawania 
dyplomów uzyskanych w krajach trzecich 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uzasadnienie

Konieczne jest zachęcanie do powrotu naukowców europejskich, którzy wyjechali z Europy w 
celu specjalizacji i zostali za granicą, by prowadzić badania w krajach, które przyjęły ich na 
okres studiów uniwersyteckich.

Udział w programie musi być wolny od dyskryminacji. W celu przyciągnięcia zagranicznych 
naukowców trzeba ponadto przyspieszyć proces obustronnego uznawania dyplomów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe zdobytych w krajach trzecich w celu wykorzystania 
potencjału ludzkiego dla badań naukowych i technologii w Europie i aby nie hamować 
wolności przepływu pracowników naukowych na terenie Wspólnoty.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że naukowcy są skłonni zmieniać miejsce pracy, 
jedynie w sytuacji, gdy spełnione są podstawowe warunki, takie jak jakość życia i jakość ich 
pracy.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

(9) Program ramowy powinien 
przyczyniać się do promowania 
zrównoważonego rozwoju.

(9) Program ramowy powinien przyczyniać 
się do promowania zrównoważonego 
rozwoju i do zmniejszenia bezrobocia.

Uzasadnienie

Ważną rzeczą jest podkreślenie celów w zakresie zatrudnienia.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 13

(13) Podczas realizacji niniejszego programu 
należy zwrócić odpowiednią uwagę na 
problematykę płci, jak również, między 
innymi, na warunki pracy, przejrzystość 
rekrutacji oraz rozwój kariery naukowców 
zatrudnionych przy projektach i programach 
finansowanych w ramach działań 
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych

(13) Podczas realizacji niniejszego programu 
należy zwrócić odpowiednią uwagę na 
problematykę płci, jak również, między 
innymi, na warunki pracy, ochronę 
socjalną,  przejrzystość rekrutacji oraz 
rozwój kariery naukowców zatrudnionych 
przy projektach i programach 
finansowanych w ramach działań 
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych

Uzasadnienie

Ważną rzeczą jest podkreślenie wagi ochrony socjalnej rodzin pracowników naukowych, 
którzy często napotykają problemy natury praktycznej, jak ochrona zdrowia, wysłanie dzieci 
do szkoły (żłobek, przedszkole etc.).

Poprawka 5
Artykuł 2

Program szczegółowy wspiera działania w 
ramach części „Ludzie” wzmacniając 
ilościowo i jakościowo potencjał ludzki w 
zakresie badań i technologii w Europie.
Działania wspierające kształcenie i 
rozwijanie kariery naukowców, zwane 

Program szczegółowy wspiera działania w 
ramach części „Ludzie” wzmacniając 
ilościowo i jakościowo potencjał ludzki w 
zakresie badań i technologii w Europie oraz 
rozpowszechnianie wiedzy i innowacji.
Działania wspierające kształcenie i 
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„działaniami Marie Curie” zostaną 
wzmocnione i większy nacisk zostanie 
położony na kluczowe aspekty rozwijania 
umiejętności i kariery oraz na ściślejsze 
powiązania z systemami krajowymi.

rozwijanie kariery naukowców, zwane 
„działaniami Marie Curie” zostaną 
wzmocnione i większy nacisk zostanie 
położony na kluczowe aspekty rozwijania 
umiejętności i kariery oraz na ściślejsze 
powiązania z systemami krajowymi.

Cele i ogólne kierunki tych działań zostały 
określone w Załączniku.

Cele i ogólne kierunki tych działań zostały 
określone w Załączniku.

Uzasadnienie

Należy odnieść się bezpośrednio do wyniku, który ma zostać osiągnięty dzięki perspektywie 
ilościowego i jakościowego powiększenia potencjału ludzkiego. W tym przypadku 
najważniejszym wynikiem jest rozwój wiedzy naukowej i innowacji, które prowadzą do 
ustawicznego podnoszenia umiejętności ludzkich.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 1

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi i z 
Kartą Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla obowiązek przestrzegania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 7
Artykuł 8

1. Komisję wspiera Komitet. 1. Komisję wspiera Komitet.
2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie ma procedura 
zarządzania ustanowiona w art. 4 decyzji 
1999/468/WE, zgodnie z jej art. 7 ust. 3.

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają artykuły 3 i 7 
decyzji 1999/468/WE.

3. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

3. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

4. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 4. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 
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1999/468/WE wynosi dwa miesiące. 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

5. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat postępów 
we wszystkich działaniach w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

5. Komisja regularnie informuje Komitet i 
Parlament Europejski o ogólnych postępach 
w realizacji programu szczegółowego, a w 
szczególności przedstawia informacje na 
temat linii kredytowych przeznaczonych na 
finansowanie na zasadzie podziału ryzyka i
postępów we wszystkich działaniach w 
dziedzinie RTD finansowanych w ramach 
niniejszego programu.

Uzasadnienie

Pożądana jest procedura doradcza przewidziana w decyzji Rady 1999/468/WE, gdyż 
pozostawia ona Komisji Europejskiej kompetencje wykonawcze, jakie powierzają jej traktaty.
Jeżeli Parlament Europejski jako współprawodawca nie ma prawa głosu w procedurze 
komitologii, nie istnieją inne powody, dla których takie prawo miałoby przysługiwać Radzie 
lub władzom Państw Członkowskich. Procedura zgody tradycyjnie należy do Parlamentu 
Europejskiego. Ograniczenie, o którym mowa w art. 7 nie jest uzasadnione.

Ponadto Parlament Europejski musi być odpowiednio informowany o wszystkich działaniach 
w dziedzinie RDT finansowanych w ramach programu.

Linia kredytowa przeznaczona na finansowania na zasadzie podziału ryzyka stwarza nową, 
ważną możliwość, którą oferuje program ramowy, i na którą należy zwrócić uwagę.

Poprawka 8
Załącznik Wprowadzenie ustęp 1

O przewadze w nauce i technologii 
świadczą m.in. ilość i jakość zasobów 
ludzkich. Ogólnym celem strategicznym 
niniejszego programu jest zwiększenie 
atrakcyjności Europy dla naukowców. Jest 
to warunek wstępny dla zwiększenia 
możliwości i osiągnięć Europy w badaniach 
naukowych i rozwoju technologicznym oraz 
konsolidacji i dalszego rozwoju Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej. Aby zrealizować ten 
cel, w całej Europie należy dążyć do 
osiągnięcia znacznego efektu 
strukturyzującego organizację, skuteczność i 
jakość kształcenia naukowców, aktywny 
rozwój kariery naukowców, dzielenie się 
wiedzą w otoczeniu naukowców między 
sektorami i organizacjami badawczymi oraz 
silne zaangażowanie kobiet w badania i 

Obecność wielu dobrze przygotowanych 
naukowców jest czynnikiem podnoszącym 
konkurencyjność Europy. Ogólnym celem 
strategicznym niniejszego programu jest 
zwiększenie atrakcyjności Europy dla 
naukowców, między innymi poprzez stałe 
wspieranie uniwersyteckich ośrodków 
badawczych. Jest to warunek wstępny dla 
zwiększenia możliwości i osiągnięć Europy 
w badaniach naukowych i rozwoju 
technologicznym oraz konsolidacji i 
dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Aby zrealizować ten cel, w całej 
Europie należy dążyć do osiągnięcia 
znacznego efektu strukturyzującego 
organizację, skuteczność i jakość kształcenia 
naukowców, aktywny rozwój kariery 
naukowców, dzielenie się wiedzą w 
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rozwój. otoczeniu naukowców między sektorami i 
organizacjami badawczymi sprzyjając 
przejściom ze środowiska akademickiego do 
sektora przedsiębiorstw i odwrotnie oraz 
silne zaangażowanie kobiet i młodych 
naukowców w badania i rozwój.

Uzasadnienie

Naukowcy są ludźmi, nie „zasobami ludzkimi“, które cechować ma  możliwie najwyższa 
„ilość i jakość”. Powinno to znaleźć odbicie w odpowiednim doborze słów.

Przedsiębiorstwa licznych branż nadal nadają pracom badawczym pośledni status, tak więc 
pracujący dla nich pracownicy naukowi często nie są traktowani jako poważni kandydaci do 
stopni naukowych.

Uniwersyteckie ośrodki badawcze muszą i mogą być najważniejszymi centrami zdobywania 
współczesnej wiedzy i nauczania jej.  Jedna z cech charakterystycznych uniwersyteckich 
ośrodków naukowych jest możliwość otrzymywania środków finansowych od państwa i od 
instytucji prywatnych w zamian za przeprowadzania badań. Zdobyta wiedza może następnie 
zostać przekazana środowiskom uniwersyteckim, jak też współpracującym instytucjom 
prywatnym.

W wielu dziedzinach projekty badawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa w dalszym ciągu 
cieszą się mniejszym poważaniem, przez co często pracownicy akademiccy pracujący w 
przedsiębiorstwie nie są uważani za poważnych kandydatów do awansu akademickiego.

Poprawka 9
Załącznik Wprowadzenie ustęp 2

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie.  Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie.  Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń i kwalifikacji zawodowych w 
różnych sektorach i krajach jak też
odpowiednie warunki pracy.
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Uzasadnienie

W celu umożliwienia udziału badaczy i badaczek z krajów trzecich jest rzeczą absolutnie 
niezbędną przedsięwzięcie kroków w celu uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w tych 
krajach. Oprócz tego” działania Marie-Curie“ muszą wspierać tworzenie warunków pracy 
uwzględniających nie tylko równość płci, lecz również konieczność pogodzenia życia 
zawodowego i rodzinnego.

Poprawka 10
Załącznik Wprowadzenie ustęp 5

Wymiar międzynarodowy, będący 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, 
zostanie uwzględniony w kontekście 
rozwoju kariery, jak również w kontekście 
wzmocnienia i wzbogacenia współpracy 
międzynarodowej naukowców i 
przyciągnięcia utalentowanych naukowców 
do Europy.  Wymiar międzynarodowy 
zostanie włączony do wszystkich „działań 
Marie Curie” i będzie również przedmiotem 
niezależnych działań.

Wymiar międzynarodowy, będący 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, 
zostanie uwzględniony w kontekście 
rozwoju kariery, jak również w kontekście 
wzmocnienia i wzbogacenia współpracy 
międzynarodowej naukowców i 
przyciągnięcia utalentowanych naukowców 
do Europy poprzez stworzenie 
odpowiednich po temu bodźców. Wymiar 
międzynarodowy zostanie włączony do 
wszystkich „działań Marie Curie” i będzie 
również przedmiotem niezależnych działań.

Uzasadnienie

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że naukowcy są gotowi do zmiany miejsca pracy 
jedynie wówczas, gdy stworzone zostaną podstawowe warunki, jak na przykład jakość życia i 
jakość miejsca pracy.
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Poprawka 11
Załącznik Wprowadzenie ustęp 6

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią 
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, a także w sposób ułatwiający im 
wznowienie kariery naukowej po przerwie.
Ponadto w stosownych przypadkach 
działania w ramach niniejszego programu 
szczegółowego uwzględnią aspekty etyczne, 
społeczne, prawne i szersze aspekty 
kulturowe związane z badaniami, które będą 
prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
usuwający przeszkody w mobilności i 
zapewniający naukowcom – dzięki 
odpowiednim inicjatywom wspierającym 
ich rodziny - odpowiednią równowagę 
miedzy życiem zawodowym a prywatnym, a 
także w sposób ułatwiający im wznowienie 
kariery naukowej po przerwie. Ponadto w 
stosownych przypadkach działania w 
ramach niniejszego programu 
szczegółowego uwzględnią aspekty etyczne, 
społeczne, prawne i szersze aspekty 
kulturowe związane z badaniami, które będą 
prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

Uzasadnienie

Ważną rzeczą jest podkreślenie wagi ochrony socjalnej rodzin pracowników naukowych, 
którzy często napotykają problemy natury praktycznej, jak ochrona zdrowia, wysłanie dzieci 
do szkoły (żłobek, przedszkole etc.)

Działania programu Marie-Curie muszą umożliwić usunięcie wszystkich przeszkód 
utrudniających działalność badawczą podczas pobytu za granicą, które napotykają 
naukowcy.

Poprawka 12
Załącznik Wprowadzenie ustęp 7

W celu pełnego wykorzystania 
europejskiego potencjału w zakresie 
zwiększenia atrakcyjności Europy dla 

W celu pełnego wykorzystania 
europejskiego potencjału w zakresie 
zwiększenia atrakcyjności Europy dla 
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naukowców, „działania Marie Curie” 
stworzą konkretne synergie z innymi 
działaniami zarówno w ramach 
wspólnotowej polityki w dziedzinie badań, 
jak również z innymi działaniami 
prowadzonymi w ramach wspólnotowych 
polityk, np. edukacji, spójności i 
zatrudnienia. Będzie się także dążyć do 
osiągnięcia tego rodzaju synergii z 
działaniami prowadzonymi na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

naukowców, „działania Marie Curie” 
stworzą konkretne synergie z innymi 
działaniami zarówno w ramach 
wspólnotowej polityki w dziedzinie badań, 
jak również z innymi działaniami 
prowadzonymi w ramach wspólnotowych 
polityk, np. edukacji, spójności i 
zatrudnienia. Będzie się także dążyć do 
osiągnięcia tego rodzaju synergii z 
działaniami prowadzonymi na poziomie 
regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym, a w szczególności do 
spójności regionalnej uwzględniając fakt, 
że dla regionów najsłabiej rozwiniętych 
koniecznością jest zachęcanie naukowców 
do przyjazdu, aby mogły one ustalić swoje 
własne średnio- i długoterminowe strategie 
rozwoju.

Uzasadnienie

Unikać należy sytuacji, w której wzmożone poszukiwania wysoko wykwalifikowanych 
naukowców odbywają się kosztem regionów najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 13
Załącznik Działania Początkowe kształcenie naukowców ustęp 5 punktator tiret 3a i 3b 

(nowe)

● realizowanie działań współpracy z 
krajami trzecimi w celu wykształcenia 
naukowców rozpoczynających karierę,
● wsparcie publikacji, opracowań i 
publikacji książkowych badaczy mające na 
celu rozpowszechnianie wiedzy jak też 
pomoc w teoretycznym  wykształcenia 
naukowców.

Uzasadnienie

Należy zachęcać do współpracy z krajami trzecimi, która przynieść może wartość dodaną do 
wykształcenia naukowców europejskich rozpoczynających karierę.

Publikacja teoretycznych prac, w szczególności młodych naukowców, zasługuje na szczególne 
wsparcie, ponieważ służy ona nie tylko promocji nowych idei, lecz jednocześnie tworzy 
dogodne warunki do twórczej konkurencji w dziedzinie nauki.
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Poprawka 14
Załącznik Działania Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery ustęp 2

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych w pełnym wymiarze 
godzin. Ponieważ działanie jest 
ukierunkowane na kształcenie przez całe 
życie i rozwój kariery, oczekuje się, że 
naukowcy będą posiadać dłuższe 
doświadczenie.

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych. Ponieważ działanie jest 
ukierunkowane na kształcenie przez całe 
życie i rozwój kariery, oczekuje się, że 
naukowcy będą posiadać dłuższe 
doświadczenie.

Uzasadnienie

Wymaganie czterech lat doświadczenia w pełnym wymiarze godzin może być warunkiem 
ograniczającym w przypadku naukowca, który łączy intensywną pracę naukową na uczelni z 
karierą zawodową.

Poprawka 15
Załącznik Działania Wymiar międzynarodowy ustęp 2 punkt i)

i) międzynarodowe stypendia na pobyt za 
granicą z obowiązkiem powrotu, 
przeznaczone dla doświadczonych 
naukowców w ramach kształcenia przez całe 
życie i dywersyfikacji kompetencji, 
mających na celu nabycie przez nich 
nowych umiejętności i wiedzy;

i) międzynarodowe stypendia na pobyt za 
granicą, odpowiednio finansowane, z 
obowiązkiem powrotu na teren Unii 
Europejskiej, przeznaczone dla 
doświadczonych naukowców w ramach 
kształcenia przez całe życie i dywersyfikacji 
kompetencji, a także dla naukowców 
rozpoczynających karierę, mających na celu 
nabycie przez nich nowych umiejętności i 
wiedzy;

Uzasadnienie

Mobilność bardzo często utrudnia niewystarczające finansowanie, zarówno jeżeli chodzi o 
stypendia naukowe czy subwencje na powrót bądź reintegrację, szczególnie w przypadku 
naukowców w połowie drogi naukowej lub kończących karierę. Warunki przyznawania 
stypendiów muszą być takie same dla młodych naukowców, aby mogli oni doskonalić się i 
powrócić jako naukowcy o wysokich kwalifikacjach.

Rzeczą ważną jest niezobowiązywanie naukowców do powrotu do własnego kraju, lecz 
umożliwienie im przed powrotem zdobycia dalszych doświadczeń w innym kraju, i ile jest to 
jedno z państw członkowskich UE.
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Poprawka 16
Załącznik Działania Wymiar międzynarodowy ustęp 2 punkt ii)

ii) granty przyznawane z tytułu powrotu i 
międzynarodowe granty na reintegrację 
przeznaczone dla doświadczonych 
naukowców po powrocie z zagranicy. W 
ramach tego działania wspierane będzie 
także połączenie w sieć naukowców z 
Państw Członkowskich i państw 
stowarzyszonych pracujących za granicą, 
aby byli oni aktywnie informowani i 
zaangażowani w postępy Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej.

ii) granty przyznawane z tytułu powrotu i 
międzynarodowe granty na reintegrację, 
odpowiednio finansowane, przeznaczone 
dla doświadczonych naukowców lub dla 
naukowców rozpoczynających karierę po 
powrocie z zagranicy. W ramach tego 
działania wspierane będzie także połączenie 
w sieć naukowców z Państw Członkowskich 
i państw stowarzyszonych pracujących za 
granicą, aby byli oni aktywnie informowani 
i zaangażowani w postępy Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej; wspierane będą 
również działania zachęcające do powrotu 
przeznaczone dla naukowców europejskich 
zamieszkałych poza Europą.

Uzasadnienie

Mobilność bardzo często utrudnia niewystarczające finansowanie, zarówno, jeżeli chodzi o 
stypendia naukowe czy subwencje na powrót bądź reintegrację, szczególnie w przypadku 
naukowców w połowie drogi naukowej lub kończących karierę. Warunki przyznawania 
stypendiów muszą być takie same dla młodych naukowców, aby mogli oni doskonalić się i 
powrócić jako naukowcy o wysokich kwalifikacjach. Naukowcy europejscy zamieszkujący 
poza Europą powinni być zachęcani do powrotu na kontynent.

Poprawka 17
Załącznik Działania Wymiar międzynarodowy ustęp 3 punkt i)

i) międzynarodowe stypendia dla osób z 
zagranicy mające na celu przyciągnięcie 
wysoce wykwalifikowanych naukowców z 
państw trzecich do Państw Członkowskich i 
państw stowarzyszonych w celu 
wzmocnienia wiedzy oraz zacieśnienia 
kontaktów na wysokim szczeblu. Naukowcy 
z krajów rozwijających się lub z państw o 
szybko rozwijającej się gospodarce mogą 
korzystać ze wsparcia obejmującego fazę 
powrotu. Wspierane będzie także łączenie w 
sieci naukowców z państw trzecich 
pracujących w Państwach Członkowskich i 
państwach stowarzyszonych w celu 
ustrukturyzowania i rozwoju ich kontaktów 
ze swoimi regionami pochodzenia.

i) międzynarodowe stypendia dla osób z 
zagranicy mające na celu przyciągnięcie 
wysoce wykwalifikowanych naukowców z 
państw trzecich do Państw Członkowskich i 
państw stowarzyszonych w celu 
wzmocnienia wiedzy oraz zacieśnienia 
kontaktów na wysokim szczeblu. Naukowcy 
z krajów rozwijających się lub z państw o 
szybko rozwijającej się gospodarce mogą 
korzystać ze wsparcia obejmującego fazę 
powrotu. Wspierane będzie także łączenie w 
sieci naukowców z państw trzecich 
pracujących w Państwach Członkowskich i 
państwach stowarzyszonych w celu 
ustrukturyzowania i rozwoju ich kontaktów 
ze swoimi regionami pochodzenia oraz 
stworzone zostaną bodźce zachęcające 
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dobrych naukowców z całego świata do 
osiedlenia się w Europie.

Uzasadnienie

Należy stworzyć bodźce zachęcające naukowców do powrotu do Europy lub do osiedlenia się 
na jej terytorium.

Poprawka 18
Załącznik Działania Wymiar międzynarodowy ustęp 3 punkt ii) punktator punkt -1a (nowy)

• krajach kandydujących do przystąpienia

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie uprzywilejowanego statusu tych krajów w zakresie 
partnerstwa.

Poprawka 19
Załącznik Działania Działania szczególne

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć 
przeszkody w mobilności i wzmocnić 
możliwości zawodowe naukowców w 
Europie. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na 
poziomie Państw Członkowskich i 
uzupełnianie działań na poziomie 
Wspólnoty.

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć 
przeszkody w mobilności zawodowej, 
szczególnie w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego i podatków, które bardzo często 
są czynnikiem zniechęcającym do podjęcia 
pracy naukowej, i wzmocnić możliwości 
zawodowe naukowców w Europie, co 
zakłada przede wszystkim zapewnienie im 
odpowiednich warunków finansowych i 
płacowych oraz mechanizmów 
zabezpieczenia społecznego. Celem tych 
działań będzie w szczególności zwiększenie 
świadomości zainteresowanych stron i 
społeczeństwa, w tym poprzez przyznawanie 
nagród „Marie Curie”, pobudzenie i 
wspieranie działań na poziomie Państw 
Członkowskich i uzupełnianie działań na 
poziomie Wspólnoty.
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Uzasadnienie

Różnice pomiędzy systemami zabezpieczenia społecznego i podatkowymi w różnych 
Państwach Członkowskich mogą stanowić utrudnienie mobilności, stąd też konieczność 
podjęcia ustalonych kroków. Ponieważ wynagrodzenie jest jednym z najbardziej widocznych 
aspektów uznania zawodowego, należy zagwarantować godne i atrakcyjne zarobki, które 
wywołają zainteresowanie karierą naukową.
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